
ROMANIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN  

 

 

 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba si a  

bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 

2008  

 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit in sedinta extraordinara in  data de 26 iunie 2008; 

Luand in dezbatere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general 

al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului  si a bugetului instituţiilor publice si 

activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008; 

- Proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a 

bugetului propriu al judeţului  si a bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate 

integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008, initiat de domnul Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete  nr. 8158/20.06.2008, cu 

privire la proiectul de hotarare inregistrat sub nr.155  din 23 iunie 2008. 

- Hotararea Guvernului nr.569/2008 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008; 

Vazand: 

        Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – “Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi cooperare interinstituţională”. 

Având in vedere prevederile: 

- Legii 500/2002 privind finanţele publice;  

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; 

- art.91 – (3) litera a) din Legea privind administraţia publică locală nr.215/2001, 

republicata; 

In temeiul art.97 si art.115 alineatul (1)  lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, adopta prezenta: 

 

HOTARARE 
 

ART. I  Se aproba rectificarea bugetului general al judetului Alba, a  bugetului propriu al 

judeţului Alba, a bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau partial din 

venituri proprii pe anul 2008 si in consecinta Hotararea nr.2/2008, se modifica, dupa cum urmeaza: 

1. Articolul 1 se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.1 –  Bugetul general al judeţului Alba, rectificat pe anul 2008, se stabileşte in suma de 

182.421,40 mii lei,  in structura prevăzuta in anexa nr.1 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2, se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

    „ Art.2 - Se aproba bugetul propriu al judeţului Alba, rectificat pe anul 2008, in suma de 

143.810,40 mii lei, atât la partea de venituri, cit si la partea de cheltuieli, in structura prevăzuta in 

anexa nr.2 – parte integranta a prezentei hotărâri”. 

     3. Articolul 5, se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

 „ Art.5 Se aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii, rectificat  pe anul 2008, in suma de 11.335 mii lei, in structura prezentata in anexa 

nr.5, parte integranta a prezentei hotarari.” 

 4. La articolul 7, alineatele (1) şi (2)  se rectifica si vor avea urmatorul cuprins: 



„Art.7 – (1). Cheltuielile pentru Consiliul judeţean Alba rectificate se stabilesc in suma de 

14.882,20 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.7 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                  (2) Cotizaţiile la organismele internaţionale la care Consiliul judeţean Alba a 

aderat, se rectifica astfel: 

   - 8.332,62 EURO la Ansamblul  Regiunilor Europene (A.R.E) 

5. Articolul 10, se rectifica si va avea urmatorul cuprins 

Art.10 – Cheltuielille pentru activitatea „Ordine publica si siguranta nationala” rectificate se 

stabilesc in suma 150,00 mii lei, , in structura prevăzuta in anexa nr.10 – parte integranta a prezentei 

hotărâri 

6. La articolul 11, alineatul (1) se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.11 - (1). Cheltuielile pentru activitatea „Invatamantul preuniversitar de stat – invatamantul 

special”, rectificate, se stabilesc in suma de 6.440,20 mii lei,  in structura prevăzuta in anexa nr.11 – 

parte integranta a prezentei hotărâri. 

7. La articolul 15 alineatul (1) se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.15 – (1). Cheltuielile pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” rectificate se 

stabilesc in suma de 1.506,50 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.14 – parte integranta a 

prezentei hotărâri.” 

8.La articolul 19 alineatul  (2) se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

 „Art. 19 - (2) Se aproba Programul activitatilor in domeniul culturii, recreerii si religiei pe anul 

2008, rectificat potrivit anexei nr.16 „a”, parte integranta a prezentei hotarari 

9. La articolul 21, alineatul (1) se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.21– (1) Cheltuielile pentru activitatea „Servicii si dezvoltare publica si locuinţe” rectificate se 

stabilesc in suma de 5.391,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.18 – parte integranta a 

prezentei hotărâri”. 

10. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se rectifica si vor avea urmatorul cuprins: 

„Art.24 – (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” rectificate se stabilesc in suma de 

34.619,00 mii lei, in structura prevăzuta in anexa nr.21 – parte integranta a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aproba Programul lucrarilor finantate din bugetul propriu, potrivit anexelor 21”a” 

si 21 „b”, parti integrante ale prezentei hotarari  

11. La articolul 25, alineatul (2) se rectifica si va avea următorul cuprins: 

„Art.25 – (2) Se aproba Programul activităţilor in domeniul dezvoltării turismului, rectificat  pe 

anul 2008,  potrivit anexei nr.22 „a”, parte integranta a prezentei hotărâri 

12. Articolul 26 se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.26 – Se aproba „Lista de investitii” si pozitia grupata „Alte cheltuieli de investitii”, finantata 

de Consiliul judetean Alba, in structura prezentata in anexele nr. 23”a” si 23”b” parti integrante ale 

prezentei hotarari. 

13. La articolul 28, alineatul (1) se rectifică si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.28 –– (1) Cheltuielile, rectificate, pentru Direcţia publică comunitară de evidenţă a 

persoanelor Alba  se stabilesc in suma de 720,00 mii lei, in structura prevăzută in anexa nr.25 – 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. La articolul 31 alineatul (1) se rectifică si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2008, al Centrului de 

Cultură „Augustin Bena”, in suma de 2.281,00 mii lei atât la partea de venituri , cât şi la partea de 

cheltuieli, in structura prevăzută in anexa nr.28 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

15. La articolul 32, alineatul (1) se rectifică si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.32- (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, pe anul 2008, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie si Ecologizare Mediu Alba, in suma de 5.100,00 mii lei, in structura 

prezentată in anexa nr.29 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Articolul 34, se rectifica si va avea urmatorul cuprins va avea urmatorul cuprins: 

Art.34 - Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice si rurale,  rectificat, 

pe anul 2008, conform anexei 31 parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Articolul 35 se rectifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.35 Se aproba lista  obiectivelor de investitii pe anul 2008 cu finantare integrala sau partiala din 

bugetul propriu al judetului Alba, potrivit anexei nr.32 ”a” parte integranta a prezentei hotarari”. 



 

      ART. II Presedintele Consiliului judetean Alba prin Directia Dezvoltare si Bugete va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

ART. III Prezenta hotărâre se publica in Monitorul Oficial al judeţului Alba, se inanteaza si se 

comunica: 

 

- Institutia prefectului – judetul Alba; 

- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Alba Iulia; 

- Ordonatorilor terţiari de credite in extras; 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba.  

 

         PRESEDINTE, 

           Ion Dumitrel   

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                                                                                         SECRETARUL  JUDETULUI, 

                                                                                                   Mariana   Hurbean 

 

 

Alba Iulia, 26 iunie 2008 

Nr. 146 

 


